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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 �قــول: هــذه المســألة جــاء ذ�رهــا فــي الــدرس الماضــي، وهــذه آراء المــذاهب فــي المســألة اتفــق

الفعـل �العلماء على حصول الرجعة �القول، �عني إذا قال: راجعتك، واختلفوا في حصول الرجعة 
 كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبیل على أر�عة أقوال:

نهـم وطٍء ولمـٍس وتقبیـل، وهـو مـذهب الحنفیـة؛ أل القول األول: أن الرجعة تحصل �كل فعٍل من 
 فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته. ،اعتبروا ذلك �له رجعًة للداللة

هـذه بالقول الثاني: أن الرجعة تحصل �الفعـل �ـالوطء ومقدماتـه �شـرط أن ینـوي الـزوج الرجعـة 
ه قــد إذا نــوى فــي نفســه أنــفــ ،وهــو مــذهب المالكیــة؛ ألن اللفــظ عبــارٌة عمــا فــي الــنفس ،األفعــال
 واعتقد ذلك في ضمیره صحت رجعته فیما بینه و�ین هللا تعالى. ،راجعها

ة حوً�ا بنیـوال تصح �الفعل مطلًقا سواٌء �ان مصـ ،القول الثالث: أن الرجعة ال تحصل إال �القول
ول و�ــه فــارق حصــ ،وهــذا مــذهب الشــافعیة؛ ألن ابتــداء النكــاح ال �حصــل �الفعــل ،الرجعــة أو ال

 اإلجازة والفسخ �ه في زمن الخیار؛ ألن الِملك �حصل �ه �السبي.
 تحصـل القول الرا�ع: أن الرجعة تحصل �الوطء سواًء �ان نـوى الـزوج الرجعـة أو لـم ینوهـا، وال

وطء الرجعة �مقدمات الوطء على الصحیح من المذهب، و�رى ابن تیمیة أن الرجعة ال تصح �ال
 إال بنیة المراجعة.

 أحضر هذا؟ من الذي
 طالب:........

 هذه من �اب أولى من األقوال �لها التي ُذِكرت. ،ال ال
 طالب:........

 ین؟أ
 طالب:........

ألنـــه وطء غیـــر زوجتـــه، وطء امـــرأًة هـــي غیـــر زوجتـــه، إذا �انـــت ال تحصـــل �فعـــل وال نـــوى؛ ألن 
ـــد أ�عـــض النـــاس ُیر�ـــد  وهـــذا  ،یتشـــفى منهـــا فقـــطن ُیراجعهـــا، ُیر�ـــد أن أن �غـــیظ هـــذه المـــرأة ال ُیر�

مسألة إكمال العدة �الوطء من غیره تحتاج إلى أن ُتسـتبرئ، لكـن مـع ذلـك لـیس  �انتموجود، لو 
كالزنا من �ل وجه؛ ألنه له ُشـبهة، القـول �أنـه �الزنـا مـن �ـل وجـه مـا هـو �صـحیح، هـو إذا قـال: 

 زم من تعز�ره.یللن أراجع أطأ هذه المطلقة ولن أراجعها 
 ..طالب:......

 نه له فیه شبهة، ومن أهل العلم من �قول هكذا، فأي شيء ُیدرأ �الشبهة.إالحد قلنا: 
 طالب:........



 
 

 

 
 
 

٣  
 

¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò=٣ 

مـا  ءُیر�د أن یتشفى من هذ المـرأة المطلقـة، افتـرض أن سـبب الرجعـة شـي ،هو حرام مادام ما نوى 
ع الســیف ولــو ُوِضــ ،ها، ثــم وطئهــا وهــو ال ینــوي مراجعتهــاأ زنــت مــثًال واســتبر  أن هــو �طیــب حصــل

 على رقبته ما راجعها، وعرفنا المذاهب الثالثة �لهم ال ُبد من النیة.
 طالب:........

ونــوى  ،هــي مــن غیــر نیــة العــدم، فــرق بــین نیــة العــدم ونیــة الوجــود، اآلن إذا قــام إلــى الوضــوء ،ال
 الوضوء استمر الوضوء على النیـة األولـى، وال ُ�شـترط استصـحاب النیـة، لكـن استصـحاب حكمهـا

 ال ُبد منها أن ال ینوي قطعها، عرفنا أن المذاهب هكذا.
فیـة؛ �قول: القول األول: أن الرجعة تحصل �كل فعٍل من وطٍء ولمـٍس وتقبیـل، وهـو مـذهب الحن

 فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته. ،ألنهم اعتبروا ذلك �له رجعًة للداللة
هـذه بومقدماتـه �شـرط أن ینـوي الـزوج الرجعـة القول الثاني: أن الرجعة تحصل �الفعـل �ـالوطء 

د راجعهـا قاألفعال وهو مذهب المالكیة؛ ألن اللفظ عبارٌة عما في النفس فإذا نوى في نفسه أنه 
 واعتقد ذلك في ضمیره صحت رجعته فیما بینه و�ین هللا تعالى.

ة وً�ا بنیـ�ان مصـح وال تصح �الفعل مطلًقا سواءٌ  ،القول الثالث: أن الرجعة ال تحصل إال �القول
.إلى و�ــه فــارق... ،وهــذا مــذهب الشــافعیة؛ ألن ابتــداء النكــاح ال �حصــل �الفعــل ،الرجعــة أو ال

  آخره.
 تحصـل القول الرا�ع: أن الرجعة تحصل �الوطء سواًء �ان نـوى الـزوج الرجعـة أو لـم ینوهـا، وال

لرجعــة ال تحصــل الرجعــة �مقــدمات الــوطء علــى الصــحیح مــن المــذهب، و�ــرى ابــن تیمیــة أن ا
 �الوطء إال بنیة المراجعة.

 طالب:........
  نعم.
 .نعم

علـى آلـه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـد و 
 وصحبه، والتا�عین لهم �إحساٍن إلى یوم الدین.

حلوف عن را�عة: لو فعل الم: "المسألة ال-رحمه هللا تعالى–قال الشیخ محمد األمین الشنقیطي 
 فعله ناسًیا".

عـل، فناسـًیا حـال مـن فاعـل  "فعلـه ناسـًیا"مـا تجـيء "لـو فعلـت المحلـوف عـن فعلـه ناسـًیا" عندنا 
 وناسًیا حال من المذ�ر ینبغي أن �كون لو فعل أو �قول: ناسیًة.

 طالب:........
ًیا �قـول الشـیخ: ففیـه ثالثـة �خاطبك، الشیخ �خاطبك، �عني لو أنت فعلـت المحلـوف عـن فعلـه ناسـ

 .ل الحالف أو المحلوف علیه ناسًیاأقوال، ما تجيء، إما أن �كون الفاع
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 ا، ففیه للعلماء ثالثة مذاهب:لو فعل المحلوف عن فعله ناسیً "

 َناٌح ِفیَمـاْیُكْم جُ َوَلْیَس َعلَ { ألنه معذور �النسیان، �هللا تعالى �قول: ؛ااألول: ال حنث علیه مطلقً 
َ َتَجـــاوَ «: -صـــلى هللا علیـــه وســـلم-وقـــال  ]٥[األحزاب:}ْخَطـــْأُتْم ِ�ـــهِ أَ  ِتـــي اْلَخَطـــِإنَّ للااَّ َأ َز َعـــْن ُأمَّ

بــي حــاتم، فــإن د، وابــن أوهــذا الحــدیث و�ن أعلــه اإلمــام أحمــ ،»َوالنِّْســَیاَن، َوَمــا اْســُتْكِرُهوا َعَلْیــهِ 
بـي هر�ـرة: ثبت في صحیح مسلم من حدیث أا، و�شهد له ما ا وحدیثً وه �القبول قد�مً العلماء تلقَّ 
، ]٢٨٦ة:[البقر }َطْأَنـاَأْو َأخْ  َر�ََّنا ال ُتَؤاِخـْذَنا ِإْن َنِسـیَنا{ :لما قرأ -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي 

نـث ا ال �حاسـیً نو�ـون مـن فعـل  ،»َقْد َفَعْلتُ « :ومن حدیث ابن عباس: قال هللا ،»َنَعمْ « :قال هللا
 عــن أحمــد، �مــا قالــه رو بــن دینــار، وابــن أبــي نجــیح، و�ســحاق، وروا�ــةً ، وعمــهــو قــول عطــاءٍ 

 .ووجه هذا القول ظاهر لألدلة التي ذ�رنا )،المغني(صاحب 
 ".ا، وهو مشهور مذهب مالكإلى أنه �حنث مطلقً  وذهب قومٌ 

 ،جـودزلـة المو نوالقاعدة عند أهل العلم أن النسیان ُینزِّل الموجود منزلة المعدوم، وال ُینزِّل المعدوم م
م، وهـذا معـدو  ،�صـیر؟ النسـیان مـا ُینـزِّل المعـدوممـاذا إن حلف أن تفعـل، فلـم تفعـل تر�تـه ناسـیًة، 

 . �خالف ما إذا حلف أال تفعل ففعلت
 ".و�ه قال سعید بن جبیر، ومجاهد، والزهري، وقتادة"

 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
 في مسألتنا؟

 طالب:........
 ات خمًســی، صـلتـأتي برا�عــة�صـیر؟ الزم مــاذا را�عـة،  أصــلي، وقلـت: نسـیت ات ثالًثــعـام إذا صـلی

ذا هـقلت: ما در�ت، نقول: صالتك �اطلة مثل الثالث؟ ُینزَّل الموجود منزلـة المعـدوم، لكنـك َتجبـر 
 النسیان �سجود السهو، و�ال مثالنا معروف حلف أن تفعل، وحلف أال تفعل.

ق، مـن حـق المخلـو  وشـوً�ا - وعـالجلَّ -من حق هللا  ا؛ ألن فیه شوً�االثاني �حنث مطلقً هذا القول 
 .     فحق المخلوق ال یبرأ �النسیان

ا ووجـه هـذ )،المغنـي( ور�یعة، وأبو حنیفة، وهو أحـد قـولي الشـافعي، �مـا نقلـه عـنهم صـاحب"
و سـبب هـ ا للفعـل الـذيفلمـا �ـان عامـدً  ،االقول عند القائل �ه أنه فعل مـا حلـف ال �فعلـه عمـدً 

 عذر بنسیانه الیمین، وال �خفى عدم ظهوره.الحنث، لم �ُ 
 ".إلى الفرق بین الطالق والعتق و�ین غیرهما وذهب قومٌ 
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فــرق بــین أن ینســى أنــه صــائم، و�ــین أن ینســى أصــل األكــل،  ،نظیــره لــو نســي فــي رمضــان فأكــل
اس و�عـــض تـــرى فـــي �عـــض النـــ ،وهـــذا ُیتصـــور �أكـــل مـــن غیـــر شـــعور مـــثًال وهـــو �عـــرف أنـــه...

ــر هــو �عــرف أنــه صــائم فیكــون مــن �ــاب الجهــل، والجهــل والخطــأ  ،الحــاالت أو �جهــل أن هــذا ُمفطِّ
ي حكمها حكم النسیان عند أهل العلم، فهناك فروق بین هذه المسائل في داخل المسألة الواحدة، فـ

 إطار المسألة الواحدة.
 طالب:........

 ین؟أ
 طالب:........

 .هو عندك �قول: هو سبب..
 طالب:........

 ؟ماذا نسي
 طالب:........
 ال ُبد أن یتوضأ. ،خالص یتوضأ
 طالب:........

 وفعله.
 طالب:........

 وذاك معدوم. ،�ختلف؛ ألن هذا موجود ،هذا غیر
 طالب:........

 وجود وعدم، ووجه هذا القـول عنـد القائـل �ـه أنـه فعـل مـا حلـف ال �فعلـه عمـًدا، فحلـف أنـه لـونعم 
صـیامه ل ، لكنـه نـاسٍ وهو �أكل عمًدا لف ال �فعله عمًدا، فلمَّا �ان عامًدا للفعل هذا ناسٍ فعل ما ح

مــثًال، فــرق بــین مــن ینســى صــیامه فیأكــل عمــًدا، و�ــین مــن �ــان ذاكــر لصــیامه فأكــل ســهًوا علــى 
 فیها ما فیها. ، و�ن �انتفر�ع المسألة هذه

 " نعم.     وال �خفى عدم ظهورهولذلك الشیخ �قول: "
ق عــذر �النســیان فــي الطــال فــال �ُ  ،إلــى الفــرق بــین الطــالق والعتــق و�ــین غیرهمــا وذهــب قــومٌ "

، )نـيالمغ(عذر �ه في غیرهما، وهذا هو ظاهر مذهب اإلمام أحمد، �ما قالـه صـاحب والعتق، و�ُ 
 قال: واختاره الخالل، وصاحبه، وهو قول أبي عبید.

ـألن في الطالق وا ؛من النظر له وجهٌ : وهذا القول األخیر -عفا هللا عنه-قال مقیده  ا لعتـق حق�
 ".ا في نفس األمر، و�دعي النسیانا لآلدمي، والحالف �مكن أن �كون متعمدً هلل وحق� 

 .؛ لُیفوت حق اآلدميفیفوت حق اآلدمي، فُیصدَّق بدعواه النسیان
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ن ألمكـن النسـیاذر �ادعـاء ألن العمد من القصود الكامنة التي ال تظهر حقیقتها للناس، فلو عُ "
 تأد�ة ذلك إلى ضیاع حقوق اآلدمیین، والعلم عند هللا تعالى.

یس لـه ا من المعروف �اإلصالح بین النـاس ونحـوه، فلـالمسألة الخامسة: إذا حلف ال �فعل أمرً 
 ".ر عن �مینهكفِّ االمتناع من ذلك والتعلل �الیمین، بل علیه أن �ُ 

�ِهللا «: -علیـــه الصـــالة والســـالم–خیـــر، والرســـول  ألن تـــرك الیمـــین خیـــر، تـــرك مثـــل هـــذه الیمـــین
ْرُت عَ  غیرها َأَرى فَ َعَلى َ�ِمیٍن،  ال أْحِلفُ  إنِّي  .»ي ُهَو َخْیرٌ َأَتْیُت الَّذِ  ُثمَّ ْن َ�ِمیِني، َخیًرا ِمْنَها ِإال َ�فَّ

ــبــل علیــه أن �ُ " ــوا{لقولــه تعــالى:  ؛و�ــأتي الــذي هــو خیــر ،ر عــن �مینــهكفِّ ْرَضــًة  عُ للااََّ  َوال َتْجَعُل
وا َوَتتَُّقـوا َوُتْصـِلُحوا َبـْیَن النَّـاسِ  ال تجعلـوا أ�مـانكم �ـاهلل  :�ـة أياآل ]٢٢٤:[البقرة}ِألَْ�َماِنُكْم َأْن َتَبرُّ

لى فــي لكــم مــن البــر، وصــلة الــرحم إذا حلفــتم علــى تر�هــا، ونظیــر اآل�ــة قولــه تعــا تعــالى مانعــةً 
 -ارضـي هللا عنهـ-سطح، لما قال في عائشة ى مِ نفق علأال یُ  -رضي هللا عنه- حلف أبي �كرٍ 

ـَعِة َأْن ُیْؤُتـوا أُ {ما قال:  ي َمَسـاِكیَن َواْلُمَهـاِجِر�َن ِفـُقْرَ�ـى َوالْ ْوِلـي الْ َوال َ�ْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمـْنُكْم َوالسَّ
ُ غَ  َلُكمْ َسِبیِل للااَِّ َوْلَیْعُفوا َوْلَیْصَفُحوا َأال ُتِحبُّوَن َأْن َ�ْغِفَر للااَُّ   . ]٢٢[النور:}ُفوٌر َرِحیمٌ  َ�للااَّ

ْنـَد للااَِّ ِمـْن َأْن آَثـُم َلـُه عِ  ي َأْهِلـهِ َ�للااَِّ َألَْن َیِلجَّ َأَحُدُكْم ِبَیِمیِنِه فِ «: -صلى هللا علیه وسلم-وقوله 
ُ َعَلْیهِ  اَرَتُه الَِّتي اْفَتَرَض للااَّ  ."هر�رةبي أعلیه من حدیث  ، متفقٌ »ُ�ْعِطَي َ�فَّ

ــالم �عنــي مــن حیــث الِجبلــة  فــي قصــة مســطح ودخولــه فــي قصــة اإلفــك، وغضــب أبــي �كــر وال ُی
والطبیعــة أن یــتكلم فــي ِعــرض ابنتــه، ثــم �حلــف أال ُینفــق علیــه، النفقــة فضــٌل منــه، ثــم �عــد ذلــك 

ـــَعةِ { �حلـــف، فیـــأتي التوجیـــه اإللهـــي ـــْنُكْم َوالسَّ ـــوا اْلَفْضـــِل ِم ـــِل ُأْوُل ـــي یُ َأْن  َوال َ�ْأَت ـــوا ُأْوِل ـــى اْؤُت ْلُقْرَ�
فـات، ووقـوع مثـل  ینسـوا مـا ]٢٢ر:[النو }واَواْلَمَساِكیَن َواْلُمَهاِجِر�َن ِفي َسِبیِل للااَِّ َوْلَیْعُفوا َوْلَیْصـَفحُ 

 هذه الوقائع وهذه الحوادث لها أثر �بیر في النفوس، لكنه الدین ُمقدم على �ل شيء.
المسألة إذا حصل هفوة أو زلة من ابـن األخ علـى ابـن أخیـه ولذا �كثر السؤال وهو من نظیر هذه 

هـذا طبیعـي أن الغیـرة تثـور وتفعـل �ـذا و�ـذا، لكـن ف ،أو بنت أخیه، وحصـلت القطیعـة بـین البیتـین
نهـا هفـوة أو إ: -رضـي هللا عنـه-أین الصلة؟ هل تستمر القطیعة أو نقول مثل مـا قیـل ألبـي �كـر 

فیهـا  بقى فیها ما یبقى هذا ال أحد ُینكره؛ ألن هذه أعـراض یبقـىزلة ومحتها التو�ة و�ذا؟ النفوس ی
 َوال{لحصول مثل هذه المشكلة، لكن التوجیـه  ؛ما یبقى، و�عض الناس إلى أن �موت ال ُ�كلم أخاه

َعةِ  جـلَّ –إلفـك، وقـال عنـه هللا اوهـو مـن ممـن وقـع فـي  ،]٢٢[النور:}َ�ْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ
هـو مـن أولـي  ]٢٢[النـور:}ِبیِل للااَِّ َسـَأْن ُیْؤُتوا ُأْوِلي اْلُقْرَ�ى َواْلَمَساِكیَن َواْلُمَهاِجِر�َن ِفـي {: -الوع

 القر�ى.
ولـده فعـل مـع ولـدي أو بنتـي مـا  ،يأن أصـالح أخـ مـا قـدرت ،فُیسأل عنها �ثیـًرا �قـول: أنـا عجـزت

و حصـل منـه شـيء خـرج األخ مـن القضـیة، أ ،فعل ولم ُ�حرِّك ساكًنا، �عني لـو حصـل منـه تأدیـب



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

أو بنــت األخ التــي حصــلت منهــا المشــكلة، ال  ،ي حصــلت منــه المشــكلةذثــم یبقــى ولــد األخ هــذا الــ
شـك أن النفــوس یبقـى فیهــا مـا یبقــى، وتبقــى الغیـرة، ومــع ذلـك التعامــل الشـرعي مطلــوب؛ ألن هــذه 

نهــا، �قــول: مــا اســتطعت، هــذا ابــن كثــر األســئلة عتو  ،مــن ُعضــل القضــا�ا التــي ُ�عــاني منهــا النــاس
وال أكلمه من عشر سنین أو عشر�ن سنة؛ ألنه حصل منه ما حصـل �النسـبة لولـده أو بنتـه  ،أخي

أو ما أشبه ذلك، صحیح أن المسألة �ارثة وُمعضلة وحازة في النفس، وحافرة في القلـب، لكـن مـع 
َعةِ {ذلك   .]٢٢[النور:}َوال َ�ْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ

 .      برحم؟ رِحمولدك ألیس  ،تحمل وزر الولدان ،دافع عن ولده
ـي َ�للااَِّ «: -صلى هللا علیـه وسـلم-وقوله " ْیَرَهـا غَ یٍن َفـَأَرى  َعَلـى َ�ِمـَال َأْحِلـفُ  -ِإْن َشـاَء للااَُّ -ِإنِّ

 سى.ن حدیث أبي مو ما ه أ�ًض علی متفقٌ  »َخْیًرا ِمْنَها ِإالَّ َأَتْیُت الَِّذي ُهَو َخْیٌر َوَتَحلَّْلُتَها
ْحَمِن ْبـَن َسـ«لعبـد الـرحمن بـن سـمرة:  -صلى هللا علیـه وسـلم-وقوله   َتْسـَأِل ُمَرَة، َال َ�ـا َعْبـَد الـرَّ

َماَرَة، َفِإنََّك ِإْن ُأْعِطیَتَها ِمْن َغْیِر َمْسَأَلٍة ُأِعْنَت َعلَ  َلْیَهـا، ُوِ�ْلـَت إِ  َهـا َعـْن َمْسـَأَلةٍ ِ�ْن ُأْعِطیتَ ْیَها، وَ اإلِْ
ــْر َعــْن َ�ِمیِنــكَ َخْیــٌر، َو�َ  ِذي ُهــوَ َوِ�َذا َحَلْفــَت َعَلــى َ�ِمــیٍن َفَرَأْیــَت َغْیَرَهــا َخْیــًرا ِمْنَهــا َفــْأِت الَّــ  متفــقٌ  »فِّ

 ".اعلیه أ�ًض 
رضــعة إنكــم ستســألون اإلمــارة، و�نهــا حســرٌة وندامــٌة یــوم القیامــة، فــِنعم الم«جــاء فــي البخــاري 

ـــةو�ئســـت الف ـــي الوظـــائف و�ـــذا منشـــرح الصـــدر  »اطم ـــات وف ـــي الوال� ـــدخل ف ـــاس ی ـــر مـــن الن �ثی
فــي النها�ــة �حصــل مــا �حصــل مــن أمــور الــدنیا �هللا  ، و�ســتمر علــى ذلــك، ثــم �عــد ذلــكومبســوط

 المستعان، نعم.   
 اا متمسـكً كفارتهـا تر�هـ ا لمن قال:وهذا هو الحق في المسألة خالفً  ،واألحادیث في الباب �ثیرة"

 ".ادیث وردت في ذلك�أح
ـْرُت َعـْن َ�مِ «�عني مع تر�ها ال یلزمـه الكفـارة، لكـن األصـح مـا جـاء فـي الصـحیح،   ُثـمَّ یِنـي، ِإال َ�فَّ

ــْر َعــنْ َفــْأِت الَّــِذي ُهــَو َخْیــٌر، َو�َ «والروا�ــة األخــرى  ،»َأَتْیــُت الَّــِذي ُهــَو َخْیــرٌ  لــذا �جــوز و  ،» َ�ِمیِنــكَ فِّ
 أو تــأتي الــذي هــو خیــر ثــم ُتكفِّــر عــن ،�مینــك وتــأتي الــذي هــو خیــر علــى حــدٍّ ســواء أن ُتكفِّــر عــن

�مینك؛ ألن مثل هذا �جتمع فیه سبب الوجوب ووقت الوجوب، ال �جوز تقد�م الكفارة علـى السـبب 
ذ�رهــا الحــافظ ابــن  نظــائر والوقــت، و�جــوز تــأخیر الكفــارة عنهمــا، و�جــوز بینهمــا؛ ولهــذه المســألة

  .      رجب في القواعد
، وهـي »فلیكفر عـن �مینـه«�لها:  -صلى هللا علیه وسلم-ال أبو داود: واألحادیث عن النبي ق"

 الصحاح، والعلم عند هللا تعالى.
د �ه �فارة اإل�مان، وقیَّ �قید هنا رقبة �فارة الیمین ، لم �ُ ]٩٢[النساء:}َفَتْحِر�ُر َرَقَبةٍ { قوله تعالى:
 .القتل خطأً 
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علمـاء من ال د في حالة اتفاق الحكم، مع اختالف السبب، و�ثیرٌ وهذه من مسائل المطلق والمقی
 قبـة القتـلقید رقبة الیمین والظهـار �القیـد الـذي فـي ر �قولون فیه �حمل المطلق على المقید، فتُ 

 للمطلق على المقید، وخالف في ذلك أبو حنیفة ومن وافقه. ، حمالً خطأً 
عـالى: تفي سورة النساء عنـد قولـه  )الضطرابدفع إیهام ا(وقد أوضحنا هذه المسألة في �تابنا 

 ".ل الكالم بها هناطِ ولذلك لم نُ  ؛]٩٢[النساء:}َفَتْحِر�ُر َرَقَبةٍ {
ي المسـألتین مـع اتفاق الحكم وهـو وجـوب العتـق فـ -رحمه هللا–في هذه الصورة التي ذ�رها الشیخ 

سـبب، وعنـد ، وذاك قتـل اختلـف الهـذا �مـین ]٩٢[النسـاء:}َفَتْحِر�ُر َرَقَبةٍ { ؟اختالف السبب ما هذا
 الجمهور ُ�حمل المطلق على المقید خالًفا للحنفیة.

عكــس ذلــك إذا اختلــف الحكــم واتحــد الســبب ال ُ�حمــل المطلــق علــى المقیــد، فالیــد فــي آ�ــة الوضــوء 
وهـذا مسـح، إذا  ،مقیدة �المرفقین، وفي آ�ـة التـیمم مطلقـة السـبب واحـد �لـه حـدث، لكـن هـذا غسـل

ي م والسبب في الید في آ�ة الوضوء مقیدة �المرفق، وفي آ�ـة السـرقة مطلقـة، یتفقـان فـاختلف الحك
 مــاذا؟ �ختلفــان ال حكــم وال ســبب، وهــذا محــل اتفــاق �كــاد �كــون اتفــاق عــن أهــل العلــم أنــه ال ُ�حمــل

 المطلق على المقید.
قیـد المطلـق علـى الموحینئـٍذ ُ�حمـل  ،الصورة الرا�عة: وهي تتمة القسمة أن یتفقا فـي الحكـم والسـبب

مُ {إجماًعا �الدم  ِإالَّ َأْن َ�ُكـوَن َمْیَتـًة َأْو {ألخـرى افـي اآل�ـة  ،]٣[المائـدة:}ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَّ
 . طلق الدم على المسفوح وهو المقیدفُیحمل الم ]١٤٥[األنعام:}َدًما َمْسُفوًحا

المشـقات، استعملته العرب في اإلخـراج مـن األسـر، و والمراد �التحر�ر اإلخراج من الرق، ور�ما "
ــر�م:  ــدة م ــول وال ــه ق ــك، ومن ــدنیا ونحــو ذل ــ{وتعــب ال ــي َ�ْطِن ــا ِف ــَك َم ــَذْرُت َل ــي َن ــرَّ ِإنِّ [آل }ًراي ُمَح

 من تعب أعمال الدنیا، ومنه قول الفرزدق همام بن غالب التمیمي:  :أي ]٣٥عمران:
ْرتُ  ــــــــرَّ ــــــــي َح ِن ــــــــَة ِإنَّ ــــــــي ُغَداَن  ُكمْ َأَبِن

 
ـــــــــا  ـــــــــِن ِجَع ـــــــــَة ْب ـــــــــَوَهْبُتُكْم ِلَعِطیَّ  لِ َف

 ".�عني حررتكم من الهجاء، فال أهجو�م 
 .تر�هم ودعهم ال تهجهم، فوهبهم لهكأن عطیة بن جعال هذا جاء �شفع لهم، وقال: ا

 ]٩٠[المائـدة:}ُم ِرْجٌس الاُب َواَألزْ َواَألنَصـ َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمـُر َواْلَمْیِسـرُ  { قوله تعالى:"
: ألن هللا تعـــالى قـــال إنهـــا ؛فهـــم مـــن هـــذه اآل�ـــة الكر�مـــة أن الخمـــر نجســـة العـــین�ُ  ،اآل�ـــة

 تعافه النفس. والرجس في �الم العرب �ل مستقذرٍ  ]٩٠[المائدة:}ِرْجٌس {
 ".وقیل: إن أصله من الر�س، وهو العذرة والنتن
ن ت الروثــة روثــة حمــار، فقــال: أ�غنــي ثالًثــا، قــال: إلمــا جــاء ابــن مســعود �ــالحجر�ن والروثــة، و�انــ

ــــد مــــن حجــــر ثا ــــا �عنــــي ال ُب لــــث، وهــــذه نجســــة ال تصــــلح هــــذه ر�ــــس �عنــــي: نجســــة فــــا�غني ثالًث
 .   لالستنجاء
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 َسـَقاُهمْ وَ { قال �عض العلماء: و�دل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهـل الجنـة:"
فهـم منـه أن خمـر ألن وصفه لشراب أهل الجنة �أنه طهور �ُ  ؛]٢١اإلنسان:[}َر�ُُّهْم َشَراً�ا َطُهوًرا

عن  فیةٌ الدنیا لیست �ذلك، ومما یؤ�د هذا أن �ل األوصاف التي مدح بها تعالى خمر اآلخرة من
ُعوَن {و�قولـه:  ،]٤٧[الصافات:}ال ِفیَها َغْوٌل َوال ُهْم َعْنَها ُینَزُفونَ { خمر الدنیا، �قوله: ال ُ�َصـدَّ

أهلها �صـدعون، و ، �غتال العقول �خالف خمر الدنیا ففیها غولٌ  ]١٩[الواقعة:}َعْنَها َوال ُینِزُفونَ 
علــى  ]١٩[الواقعــة:}َوال ُینِزُفونَ { صــیبهم الصــداع الــذي هــو وجــع الــرأس �ســببها، وقولــه:�ُ  :أي

 قـول حمیـد ا للمفعول، فمعناه: أنهم ال �سـكرون، والنز�ـف السـكران، ومنـهقراءة فتح الزاي مبنی� 
 بن ثور:

 َمــاا �َ یُبَهــَنِز�ــٌف َتــَرى َرْدَع اْلَعِبیــِر ُ�جِ 
 

ـــــاِري النَِّز�ـــــَف اْلُمْكلَ    َمـــــاَضـــــرََّج الضَّ
 
 
 

الـدم  �عني أنها في ثقل حر�تها �السكران، وأن حمرة العبیـر الـذي هـو الطیـب فـي جیبهـا �حمـرة
�ضـا أجه الجوارح بدمه، فأصا�ه نز�ف الـدم مـن جـرح الجـوارح لـه، ومنـه لى الطر�د الذي ضرَّ ع

 قول امرئ القیس:
 �ـــــفِ َوِ�ْذ ِهـــــَي َتْمِشـــــي َ�َمْشـــــِي النَّزِ 

 
ــــــــــــــْر   ــــــــــــــِب اْلُبُه  َ�ْصــــــــــــــَرُعُه ِ�اْلَكِثی

 وقوله أ�ًضا: 
ـــــٍه َتَما ـــــْت ِلَوْج ـــــٌف ِإَذا َقاَم ـــــَنِز�  ْت َیَل

 
ْخَص َأالَّ ُتَراِشـــــي اْلُفـــــَؤاَد الـــــ  ـــــتَ رَّ  رَ ْخَت

 وقول ابن أبي ر�یعة أو جمیل". 
 ابن عمر بن أبي ر�یعة.

 اَفَلَثَمــــــــْت َفاَهــــــــا آِخــــــــًذا ِ�ُقُروِنَهــــــــ
 

 جِ ْشـــرَ ُشـــْرَب النَِّز�ـــِف ِبَبـــْرِد َمـــاِء اْلحَ  
الشیخ من حفظه یذ�ر األبیات؛ ولذلك تردد هل ابن أبي ر�یعـة عمـر بـین ر�یعـة أو جمیـل، جمیـل  

 ُبثینة؟ 
 ا للفاعل، ففیه وجهان من التفسیر للعلماء:وعلى قراءة ینزفون �كسر الزاي مبنیً "

رع إذا أحدهما: أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر، ونظیره قـولهم: أحصـد الـز 
 إلى األول. طافه، وهذا القول معناه راجعٌ حان حصاده، وأقطف العنب إذا حان قِ 

 ".مأنه من أنزف القو  قیل:
 والثاني.

 إذا فنیت خمورهم، ومنه قول الحطیئة: أنه من أنزف القوم "والثاني:
 ُمواْوتُ َصـــحَ  َلَعْمـــِري َلـــِئْن َأْنَزْفُتُمـــوا َأوْ 

 
ـــــــَداَمى َأْنـــــــُتْم آٌل َأ�ْ    اَجـــــــرَ َلِبـــــــْئَس النَّ

 
 
 

 ".وجماهیر العلماء على أن الخمر نجسة العین لما ذ�رنا
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 .الخالف موجود، لكن وُنِقل اإلجماع على ذلك
ن وخالف فـي ذلـك ر�یعـة، واللیـث، والمزنـي صـاحب الشـافعي، و�عـض المتـأخر�ن مـن البغـدادیی"

 .)تفسیره(والقرو�ین، �ما نقله عنهم القرطبي في 
، صـاٍب ، وأن، ومـال قمـارٍ واستدلوا لطهارة عینها �ـأن المـذ�ورات معهـا فـي اآل�ـة مـن مـال میسـرٍ 

 ".مة االستعمالحرَّ ت مُ وأزالم لیست نجسة العین، و�ن �ان
غـال عنـد أهـل العلـم، �مـا جـاء فـي الخیـل والحمیـر والبأما االستدالل بداللـة االقتـران فهـي مضـعَّفة 

وا: إنها �لها ُمحرَّمة، �قـول الحنفیـة: �لهـا ، قال]٨[النحل:}َواْلَخْیَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِمیَر ِلَتْرَكُبوَها َوِز�َنةً {
فة، یها الجمهور الخیـل، وقـالوا: الحنفیـة اسـتدلوا بداللـة االقتـران وهـي ضـعُمحرمة األكل، وأخرج من

 .ودل على ِحل الخیل أدلة خاصة
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 ُیبیحونه؟
 طالب:........

 ولماذا �منعونه، والحنابلة؟
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ال.
 طالب:........

 ع من إ�احة الخیل �ا أ�ا عمر.الحاشي �من ،أما الحاشي
 طالب:........

 الجمهور على إ�احته. ،ال
 طالب:........

 فأكلناه. -صلى هللا علیه وسلم–ذ�حنا فرًسا على عهد رسول هللا 
 طالب:........

 وتحرمها على نفسك �كیفك. اأنت تصیر حنفی�  ،ما جاء نسخ
 طالب:........

: أنـت هـل تر�ـد لنفسـك تحلیلهـا أو تحر�مهـا والـنص -ینطیب طیب ما �خـالف بـدون �مـ-أنا أقول 
وهـي حـالٌل �اإلجمـاع،  ،من الناس ال �أكـل لحـم البقـر �ونك ال تأكل هذا شيء آخر، �ثیر ثابت؟
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ي ما �أكل أن �أكل؛ ألن الشهوة ال أحد یلزم بها، حتى وال الوالـد ُیلـزم الولـد إذا ذأحد ُیلزم ال هما فی
 �أكله فُیلزمه أن �أكل ال یلزم، الطعام �المعروف، فهذه المسألة. كان هناك نوع من الطعام ال

 المسألة في رسالة؟ أنت �احث
 طالب:........

 ما شاء هللا علیك.
 طالب:........

 صـلى هللا علیـه–ودلیله في الصحیح، ذ�حنا فرًسا على عهـد رسـول هللا  ،خذه قول الجمهور ،ال ال
فتكــون �لهــا ُمحرَّمــة  ]٨[النحــل:}َواْلَخْیــَل َواْلِبَغــاَل َواْلَحِمیرَ {ون والــذین منعــوه قــالوا: إنــه مقــر  -وســلم

 ادام الخمـر�قولون: م ]٩٠:[المائدة}ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواَألنَصاُب َواَألْزالُم ِرْجٌس { مثل ما عندنا
 هذه طاهرة وهو نجس؟  لماذامع المیسر، ومع األنصاب 

 طالب:........
 د المالكیة، نعم.المنع عن

 طالب:........
 لبَّست علینا �ا أبو عمر، تقول: مالك ُیبیح لحم الخیل؟ لماذا

 طالب:........
 راجع راجع.

 طالب:........
 .طعمة �خالف األشر�ة عكس الحنفیةالمالكیة المعروف عنهم في مسألة األ

 طالب:........
 فقط الرأس؟

 طالب:........
 المالكیــة للتحــر�م أو للكراهــة لــبعض األنــواع مــن اللحــوم ومــن األطعمــة، هــذه الــذي ولــج منهــا نعــم،

 نعم.     
ل، فما �قتضي نجاسة العین في الك ]٩٠[المائدة:}ِرْجٌس { جیب من جهة الجمهور �أن قوله:وأُ "

ن أل  ؛وال إجمـاع لـزم الحكـم بنجاسـته ، أو نـص خـرج بـذلك، ومـا لـم �خرجـه نـصٌّ أخرجه إجمـاعٌ 
سـقط االحتجـاج �ـه فـي البـاقي، مـن المخصصـات، ال �ُ  ولـه العـام �مخصـصٍ خروج �عض مـا تنا

 : )مراقي السعود(في األصول، و�لیه اإلشارة �قول صاحب  كما هو مقررٌ 
ــــــــٌة َلــــــــَدى اْألَْكَثــــــــِر ِإنْ   َوُهــــــــَو ُحجَّ

 
ــــــــــِبنْ   ــــــــــا َی ًن ــــــــــُه ُمَعیِّ ــــــــــٌص َل  ُمَخصِّ

 
 
 

 یبْن.
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ــ ــوم �التطی ــوى الی ــذي عمــت البل ــى هــذا، فالمســكر ال ــدارجي وعل ــي اللســان ال ــه المعــروف ف ب �
ـــــــه تعـــــــالى فـــــــي المُ  نجـــــــٌس  �الكولونیـــــــا ســـــــكر: ال تجـــــــوز الصـــــــالة �ـــــــه، و�ؤ�ـــــــده أن قول

لمسـكر، ومـا انتفع معه �شـيء مـن �قتضي االجتناب المطلق الذي ال یُ  ]٩٠[المائدة:}َفاْجَتِنُبوهُ {
 ".من الوجوه، �ما قاله القرطبي وغیره معه في اآل�ة بوجهٍ 

 القرطبي عن حكم نجاسة الخمر؛ ألنه من أئمة المالكیة.لو نرى �الم 
 .نعم

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
نكمـل و فرٌع منه؛ ألن العلة اإلسكار عنده، العلة اإلسكار و�ال فأصل المواد طـاهرة، هـذا رأ�ـه نعم، 
 ونرى.

 طالب:........
 نرى ونكمل، خلوه �كمل. دعوناعلى �الم الشیخ هذا، 

خمــر، ال : "المســألة الثالثــة: فهــم الجمهــور مــن تحــر�م-رحمــه هللا تعــالى–مــام القرطبــي قــال اإل
 واستخباث الشرع لها، و�طالق الرجس علیها، واألمر �اجتنابها، الحكم بنجاستها.

ــك ر�یعــة واللیــث بــن ســعد والمُ  زنــي صــاحب الشــافعي، و�عــض المتــأخر�ن مــن وخــالفهم فــي ذل
 ر�ها.م إنما هو شُ حرَّ أنها طاهرة، وأن المُ فرأوا  ،البغدادیین والقرو�ین

انـت رق المدینـة، قـال: ولـو �وقد استدل سعید بن الحداد القروي علـى طهارتهـا �سـفكها فـي ُطـ
 -مصـلى هللا علیـه وسـل-ولنهـى رسـول هللا  -رضوان هللا علیهم-نجسة لما فعل ذلك الصحا�ة 

 عنه �ما نهى عن التخلي في الطرق. 
الغالـب  وال آ�ـار یر�قونهـا فیهـا، إذ ألنـه لـم �كـن لهـم سـروبٌ  ؛ة فعلت ذلكوالجواب، أن الصحا�

 في بیوتهم.  من أحوالهم أنهم لم �كن لهم �نفٌ 
هـا إلـى نف فـي البیـوت، ونقلإنهم �انوا یتقذرون من اتخاذ الكُ  -رضي هللا عنها-وقالت عائشة 

كــن ا فإنــه �موأ�ًضــ ،لفــورومشــقة، و�لــزم منــه تــأخیر مــا وجــب علــى ا لفــةٌ خــارج المدینــة فیــه �ُ 
�عـم  االتحرز منها، فإن طرق المدینة �انت واسعة، ولم تكن الخمر من الكثرة �حیث تصـیر نهـرً 

مـع مـا �حصـل فـي  -هـذا- الطر�ق �لها، بل إنما جرت فـي مواضـع �سـیرة �مكـن التحـرز عنهـا
فها، ا من إتالق المدینة، لیشیع العمل على مقتضى تحر�مه�ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طر 

 توافقوا على ذلك. �هللا أعلم.�تتا�ع الناس و �نتفع بها، و وأنه ال یُ 
ا، ًسـا أن �كـون نجشرعي وال نص فیه، وال یلزم من �ون الشيء محرًمـ فإن قیل: التنجیس حكمٌ 

 .في الشرع لیس بنجس فكم من محرمٍ 
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لنجاسـة، لرجس فـي اللسـان ایدل على نجاستها، فإن ا ]٩٠[المائدة:}ِرْجٌس {قلنا: قوله تعالى:  
، یها قلیلةا لتعطلت الشر�عة، فإن النصوص فثم لو التزمنا أال نحكم �حكم إال حتى نجد فیه نص� 

ــّصٍ  ــأي ن ــا هــي الظــواهر ف ــك؟ و�نم ــر ذل ــة وغی ــدم والمیت ــذرة وال ــول والع ــى تنجــیس الب  یوجــد عل
 ".اء هللا تعالىإن ش ،ما یوضح هذا المعنى الحج والعمومات واألقیسة. وسیأتي في سورة

 كمل �الم الشیخ.أ
 "]٩٠[المائدة:}َفاْجَتِنُبوهُ {قوله:  :السا�عة"

 طالب:.......
 ال ال.  

ــده " ــال مقی ــه-ق ــا هللا عن ــذذ -عف ــب المــذ�ور، والتل ــى منصــف أن التضــمخ �الطی ــى عل : ال �خف
یـه مـا ف ح في �تا�ه �أن الخمـر رجـسسكر، �هللا �صرِّ ه واستطابته، واستحسانه مع أنه مُ تبر�ح

نـه أفیه، فلیس للمسلم أن یتطیب �ما �سمع ر�ه �قول فیه: إنه رجس، �ما هو واضـح، و�ؤ�ـده 
ن جـواز أخـرى لبینهـا، �مـا بـیَّ  أمر �إراقة الخمر فلـو �انـت فیهـا منفعـةٌ  -صلى هللا علیه وسلم-

 ".االنتفاع �جلود المیتة، ولما أراقها
وُ�سـتمتع �ـه؟  ،طیـب ُ�سـتلذ �ـه -صـالة والسـالمعلیـه ال–لكن هل في الخمر التي �انت فـي عهـده 

ع فلیس للمسلم أن یتطیب �مـا �سـم" والمصلحة ُمنتفیة؛ ألن الشیخ �قول: ،�عني المفسدة موجودة
أمــر �إراقــة  -صــلى هللا علیــه وســلم-ر�ــه �قــول فیــه: إنــه رجــس، �مــا هــو واضــح، و�ؤ�ــده أنــه 

 الخمر ُمنتنة." الخمر
 طالب:.......

لمســلم ، فلــیس لا�قـول: مــادام ُینتفـع بهــا فــي رائحتهـا ینتفعــون بهـا، �هللا ســماها رجًسـالشـیخ ُیر�ــد أن 
وجــه هــذه لهــا اإلســكار ولهــا  مــن أن یتطیــب �مــا �ســمع ر�ــه �قــول فیــه هكــذا مــن وجــه، فلهــا أكثــر

الطیب، فیها إسكار وفیها طیب، الخمر شرٌّ ال خیـر فیـه إال علـى مـا جـاء مـن النفـع المغمـور فـي 
 ره.مفاسده مضا

 طالب:.......
 ما هو �كله، هم �قولون الكحوالت ُمسكرة، ُتر�د تحلل هذا أنت؟

 طالب:.......
، اآلن هــذه الســموم التــي قــالوا: إنهــا اظهــر الحكــم ناقًصــ اإلشــكال أن التصــور إذا �ــان غیــر �ــافٍ 

أم صـح ُثعبـان  ،قاتلة ُ�ستعمل منها بنسبٍة �سیرة في األدو�ـة، صـح؟ ولـذلك شـعار الصـیدلیات حیـة
 ال؟

 طالب:.......
 ؟ماذا
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 طالب:.......
م ُ�ستعمل في العقاقیر.األن فیها ُسم�   ، والسُّ

 طالب:.......
 لكن ما تجدها الصیدلیات الثُّعبان؟

 طالب:.......
 جاءنا تقار�ر...
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

ین تعتمـد هـذا النـوع مـن الثعـابال، ُثعبان و�قرون بهـذا، لكـن جـاء تقـار�ر تقـول: إن �عـض الـد�انات 
 �هللا أعلم، لكن یبقى النفع والضرر، والنص حاكم على الجمیع. ،في األدو�ة في �ذا

 تقول؟ صح قالوا فیه هذا.ماذا قال األطباء: اللبن فیه نسبة �حول  ،لو قلنا: الكحول
 طالب:.......

 ؟ما اسمها
 طالب:.......

 ما یلزم اللبن فیه �حول. ،ال
 ....طالب:...

عضهم مـن ألنه ُمسكر؟ أنا أقول: قال � ؛أنا قلت: اتر�وا اللبن؟ أنا قلت هذا؟ أنا قلت: اتر�وا اللبن
ــالوا: إن اللــبن فیــه نســبة �حــول،  ــاء، ق �ــل  �قولــون لنــا هــذا الكــالم؟ ُیلزموننــا أنــه لــیسلمــاذا األطب

 ال؟أم ، وأنت تقول هذا اكحول ُمسكرً 
 طالب:.......

ي عنـدي، أنـت مرجـع فـي ذالمك صحیح، لكن أنت اصبر إلى أن أكمـل الـخالص انتهینا، أنت �
 هذا �یمیائي أنت.

 طالب:.......
موًمـا ُ�سـتفاد مـن األطبـاء، فـي أمـور �ـذا، والعـالم والعلمـاء ع ،نستفید في أمور الطب ،نستفید �هللا

ل صــعب �حتــاجون إلــى مــن ُ�عیــنهم فــي التخصصــات األخــرى؛ ألن اإلحاطــة �جمیــع مــا ُیــدار وُ�قــا
ا.  جد�

 طالب:.......
 ؟جر�ت

 طالب:........
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 ال ال �ا شیخ.�عضهم سكر سر�ًعا،  
 طالب:.......

 هو في األصل لیس �مسكر، لكن من استعمله سِكر.
 طالب:.......

 �شفطونه، �شفطه و�سكر. ،ه الشباب�ستعمل
 طالب:.......

 ما أدري �هللا. ،ما أدري 
 طالب:.......

 ؟ماذا �فعل
 ....طالب:...

 ما ُیذهب العقل؟
 طالب:.......

في تحر�م  لكن هل هذا �افٍ  ،ه الشباب، و�ال �عض أنواع الغراء �ستعملالواقع نحتاج إلى دلیل ،ال
؟ال �أس �ه تة و�بقى االنتفاع من وجوٍه أخرى أو إنما ُحرِّم أكلها في المی ؟الأم المادة   

 سمعت؟
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 وأنه مواد مر�بة من أطعمة، واألطعمة إذا مضى علیهـا ،رنا إلى تر�یبة الخمر األصليهو إذا نظ
لــى أمــور ُمنتنــة مؤذ�ــة شــبیهة �ــالمحرم مــن النجاســات، إقــد تتحــول إلــى نجاســات، وتتحــول فوقــت 

 بعضها ُمنظفة.فففیها وجه شبه، تختلف هذه المواد 
و غیـره ة، و�ین ما أدري الـدمغاني مـن الحنفیـة أو�المناسبة، ُذِكرت المناظرة بین القفال من الشافعی

ا من أئمة الحنفیة فـي صـالٍة منسـو�ة ألبـي حنیفـة، فجـاء القفـال، وهـذه المنـاظرة ذ�رهـا وعلـق علیهـ
مـن  وهـو والٍ  ،بكتكینمحمـود بـن ُسـمحمد فر�د وجدي في دائرة معارف القرن العشر�ن فـي ترجمـة 

یـــه ُیر�ـــد أن �كـــون الـــوالي ُیناســـبه فـــي المـــذهب مثـــل الـــوالة، وأ�ًضـــا علـــى مـــذهب أبـــي حنیفـــة، فالفق
مذهبــه؛ ألن الــوالي إذا صــار علــى مــذهٍب معــین انفتحــت لهــم أمــور الــدنیا، حتــى إن �عــض النــاس 

ف مـن القضـاة والُمفتـین و�ـذا ،ینتقل من مذهب إلى مذهب؛ ألن الوالي على هذا المذهب  وال یوظِّ
 .إال منهم، فینتقل إلى المذهب
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یـد الدامغاني أو غیره من الحنفیـة، �هللا نسـیت أنـا �ع -ما أدري �هللا نسیت-ومعه  فحضر القفال 
ا حضــروا عنــد محمــود بــن ُســبكتكین و�ــان نیــة القفــال علــى مــا قیــل إن صــحت القصــة؛  ،العهــد جــد�

 ألنها مذ�ورة في �تاٍب اسمه (القول األحق) �عني في ترجیح مذهب الشافعیة على غیرهم.
 ي محمود بن ُسبكتكین عن مذهب أبي حنیفة، فـأراد أن ُ�صـلي بـین ید�ـه ر�عتـینفجاء ُیر�د أن یثن

وتوضـــأ �ـــه، والحنفیـــة عنـــدهم  ،تجعـــل هـــذا الخلیفـــة �كـــره المـــذهب، و�نتقـــل إلـــى غیـــره، فجـــاء بنبیـــذ
فاجتمعــت الحشــرات علیــه، وجــاء �جلــد میتــة غیــر  ،النبیــذ حلــو ،الوضــوء �النبیــذ جــائز، توضــأ �ــه

الصـوف مـن الـداخل، فكثـرت الحشـرات، فنقـر ر�عتـین فـي آخرهمـا  لوجع ،للحموفیه �قا�ا ا ،مدبوغ
قـــال محمـــود بـــن ُســـبكتكین للحنفـــي: الصـــالة عنـــد�م صـــحیحة؟ قـــال: نعـــم؛ ألنهـــا  .أحـــدث مـــا ســـلَّم

مثــل أبــي  ان إماًمــأ�مجموعهــا موجــودة فــي المــذهب، هــي موجــودة فــي المــذهب، لكــن هــل ُ�عقــل 
عــت ولُ -جــلَّ وعــال -ُ�قابــل بهــا هللا حنیفــة أو غیــره ُ�صــلي هــذه الصــالة، فِّقــت، ؟! لكــن مفرداتهــا ُجمِّ

 محمود بن ُسبكتكین من المذهب الحنفي إلى الشافعي. فانتقل
ثــم مــاذا إذا توضــأ بنبیــذ، وفیــه �حــول وســبرتو ي هــو محمــد فر�ــد وجــدي، وقــال: ذعلــق المؤلــف الــ

 منظفات هذه، فیها ز�ادة تنظیف؟
 طالب:........

احــٍد ُیر�ــد الشــيء إلــى مذهبــه، هــذا إن صــحت القصــة، لكــن مــع ذلــك مجمــوع هــذه ن �ــل و أالمهــم 
األمــور موجــودة فــي ُ�تــب الحنفیــة، �ــون المصــلي ُ�حــدث فــي آخــر صــالته وال �ســلم هــذا موجــود، 

 كونهم یتوضؤون بنبیذ یتوضؤون.
 ؟الشاهد أن النبیذ وفیه �حول وسبرتو، ما اسمه على �ل حال

 طالب:.........
 معروف؟

 لب:.........طا
شــيء تــأتي �مثــل هــذه  أودســم  أورتو هــذه مطهــرات، �عنــي أنــت لــو �صــیر علیــك نجاســة فیــه ســب

وهــي فــي حقیقتهــا مــدح �قــول صــاحب  ،ســاق مســاق الــذمتز�ــل أثــره تز�ــل األثــر، فكونهــا تُ األمــور ل
 ،�ـلالكتاب: هذا قلب للحقائق، ومن أراد القصة موجودة و�تفاصـیلها �عنـي أنـا �مكـن مـن وقـٍت طو 

 .ت أكثرها، لكن هذه هي خالصتهاونسی ،من عشرات السنین قرأتها
  طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 على أنه شیخ اإلسالم �قول: هو أضر من الخمر.
 طالب:.........
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 لكن أنت تشم هذا من �الم الشیخ؟ ال.
 طالب:.........

هـذه  الضـا�ط �اإلسـكار فـي وقـٍت ال ُیوجـد فیـهللشیخ، ومـنهم مـن جعـل  اأكثرهم تقلیدً  ،تقلیًدا للشیخ
 األمور المعاصرة، فهمت؟

 طالب:.........
دت أنا أقول: في وقٍت ال ُتوجد فیه هـذه األمـور، فـال تـدخل فـي ضـا�طهم القـد�م، �عنـي لـو ُوِجـ ،ال

 وِجد ما �ضبطها.
 طالب:.........

 أنت اآلن تناقش �الم الشیخ؟
 طالب:.........
 .تتناقشون  ، أنت والشیخناانتهیخالص خالص 

 هي المخدرات. ،وهي المخدرات، بل هي هي ،اآلن عندنا أمور نظیرة للحشیش ،اسمع ،انظر
 طالب:.........

 ؟لماذا
 طالب:.........

 ي ُیباع لألغنام.ذالحشیش اللیس 
 طالب:.........

ى من الخمـر وأضـر علـ معنى أنه ُمسكر؟ العلماء ُ�طِبقون و�قولون: شرٌّ  ماال، الحشیش الُمسكر، 
 اإلنسان من الخمر ما ُ�سكر؟ 

 طالب:.........
 لكم �الم..... أحضرما جئنا لمسألة الطهارة، أنا 

 طالب:.........
 متى متى؟

 طالب:.........
 ي قبله حرموه.وشیخ اإلسالم والذ

 طالب:.........
 ونقلوا علیه اإلجماع، الحشیش هو نفسه.نعم، 

 طالب:.........
 فائدة.� سآتي لكماسمع 
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�تـاب صـغیر فـي علـوم الحـدیث، وتكلـم المؤلـف  ،شخص حقـق �تـاب (التـذ�رة) البـن الملقـن یوجد
علــى مســألة األصــل، هــل األصــل الطهــارة أو النجاســة؟ هــل األصــل اإل�احــة أو التحــر�م؟ وقــال: 

فــي قــال هكــذا المؤلــف، ثــم جــاء المعلــق: �یــف �قــول المؤلــف هــذا الكــالم  ،كالحشیشــة، �الحشــیش
الحشـــیش الُمحـــرَّم �اإلجمـــاع والضـــار، وقـــال شـــیخ اإلســـالم، وقـــال ابـــن البیطـــار، وقـــال �ـــذا مـــن 

 األطباء؟
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب:.........

ــ مــا أم ي �قــول: طلعــت للبــر، ولقیــت لــك ورقــة مــن الحشــیش وأعجبتــك تأكــل ذال، هــذا الحشــیش ال
 تأكل؟

 طالب:.........

 التحر�م ما تأكل؛ حتى تجد الدلیل. ال على األصل إن �ان األصل
 طالب:.........

ذا نــا نقــرر المســألة مــن أصــولها، إذا �ــان األصــل التحــر�م مــا تأكــل إال بــدلیل، إل، خل�ــا ابــن الحــال
ــ ..كــان األصــل اإل�احــة تأكــل حتــى یــرد دلیــل المنــع، فهــو ذهــب إلــى ع خطــوة إلــى أن تعــدى توسَّ

 ي أصله ال ُ�عرف له دلیل.ذیش ال�قصد الحشهذا، ما �قصد المؤلف الحدود، 
 طالب:.........

 انتهینا منها. ،دعنا من هذه
 طالب:.........

م بیـــع الخمــــر «نجســـة؟ أم �عضـــهم ینقـــل اإلجمـــاع علـــى طهارتهـــا، األصـــنام طــــاهرة  إن هللا حـــرَّ
أم �قــول: حــرام، نجســة أن قــالوا: إذا �انــت مــن خشــب مــثًال أو مــن ذهــب �قــدر أحــد  »واألصــنام

 طاهرة؟
 طالب:.........

  .ال، هذا شيء ثانٍ  
 طالب:.........

 ین؟أ
 طالب:.........

وهـو مـن أهـل النظـر الـدقیق قـال: إن هـذه أمـور الكحـول نسـبة �سـیرة مـا  ،حتى الشیخ ابن عثیمـین
 و�ذا، فجعل النظر فیها إلى التأثیر وعدمه. ،تؤثر، ولو ُأفردت ما أسكرت

 طالب:.........
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 .نعم
 طالب:.........

 هي �النسبة لإلسكار، �النسبة لشر�ها؛ ألنها مسكر. ،ال ال
 طالب:.........

؛ ألنــك ال ُبــد أن تعــرف حقیقتــه، ثــم تــتكلم ي یتكلمــون عنــه؟ أســألك ســؤاًال ذأنــت تعــرف الحشــیش الــ
 عنه.

 طالب:.........
 یؤ�ل؟ أم الحشیش ُ�شرب  ؟ُ�شرب

 طالب:.........
 ؟ُ�شرب

 طالب:.........

 سائل هو؟
 :.........طالب

 وهلل الحمد. ،وال رأیناها قط ،ُ�شرب �الدخان، أنا ما أدري عنه
ل والطهارة حكـم، هـذا لـو تضـمخ بهـا لیـ ،هو الذي ینظر إلى أن هذه المواد ال عالقة لها �النجاسة

نهــار مــا علیــك، والــذي ینظــر إلــى أنهــا إذا أثــرت وصــار لهــا نســبة ُمعتبــرة �حیــث لــو ُأفــِردت هــذه 
 صار حكم آخر. النسبة أسكرت

 كمل �ا شیخ نلحق الوقت.                                              
اقوهـا واعلم أن ما استدل �ه سعید بن الحداد القروي على طهـارة عـین الخمـر �ـأن الصـحا�ة أر "

 -مصـلى هللا علیـه وسـل-ولنهـاهم النبـي  ،لمـا فعلـوا ذلـك ،ولـو �انـت نجسـة ؛في طرق المدینة
 ".عن ذلك

 اللهم صل على محمد.
تحـرز كما نهاهم عـن التخلـي فـي الطـرق، ال دلیـل لـه فیـه، فإنهـا ال تعـم الطـرق، بـل �مكـن ال" 

فــي  ا أو ســیالً ا �حیــث تكــون نهــرً جــد�  ألن المدینــة �انــت واســعة، ولــم تكــن الخمــر �ثیــرةً  ؛منهــا
هــو القرطبــي، و  ر�قــت فــي مواضــع �ســیرة �مكــن التحــرز منهــا، قالــهالطــرق �عمهــا �لهــا، و�نمــا أُ 

 ".ظاهر
 .-رحمه هللا-هذا �الم القرطبي �حروفه 

 هللا صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه.
 

  


